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Miljøtilsyn med Læsø Skydebaneanlæg i henhold til miljøbeskyttelsesloven
Frederikshavn Kommune foretog den 17. september 2015 på vegne af Læsø
Kommune tilsyn med miljøforholdene på Læsø Skydebaneanlæg, Holtemmenvej, 9940
Læsø, med henblik på kontrol jf. Miljøbeskyttelsesloven1. Tilsynet var varslet med
skrivelse af 10. august 2015.
Efter aftale med Sven Thyø blev tilsynet foretaget uden repræsentation fra Læsø
Skydebaneanlæg. Stine Pagel Hansen og Max Strunge repræsenterede Læsø
Kommune. Tilsynet blev foretaget af Jesper Ø. Christensen fra Frederikshavn
Kommune.
Virksomheden er omfattet af miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om at
kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre,
at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser
overholdes.
Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på
virksomheden:
Bemærkninger
Under henvisning til de efterfølgende kommentarer foreslås, at skydebanens brugere
udbygger samarbejdet med Læsø Kommune om offentliggørelse af sæsonplaner for
fremtidige skydninger til også at omfatte dokumentation for faktisk skydninger, jf.
vilkår 15 i miljøgodkendelsen.
Generelle bemærkninger
Læsø Skydebaneanlæg er miljøgodkendt af Læsø Kommune ved Miljøgodkendelse af
11. juni 1998. I forbindelse med strukturreformen er tilsynsmyndigheden overgået fra
Læsø Kommune til Frederikshavn Kommune.
Indretning og drift
Anlægget er indrettet med en 100/200 meter riffelbane og en flugtskydningsbane til
jagt-, trap- og skeetskydning med jagtgevær. Banen benyttes af hjemmeværnet samt
Læsø Jagtforening.
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Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse.
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Støj og anvendelsestider
Formand Sven Thyø blev kontaktet i forbindelse med tilsynet for at få en kopi af
driftsjournalen for den faktiske brug af banerne i 2015, 2014 og 2013, jf.
miljøgodkendelsens vilkår 15. Materialet blev afhentet i tandlæge klinikken inden
tilsynet.
Det modtagne materiale (aktivitetsplaner) levede ikke helt op til miljøgodkendelsens
minimuskrav til udformining af driftsjournaler, men vurderes at dække over
Jagtforeningens faktiske brug af banen.
Max Strunge fra Læsø kommune følger op på om denne vurdering er korrekt og beder
hjemmeværnet fremsende deres driftsjournal for samme årrække som jagtforeningen.
Kopi af hjemmeværnets skydetider modtaget 7. oktober 2015
Sæsonplaner med skydetider for både Hjemmeværnets og Læsø Jagtforenings brug af
banen offentliggøres på Læsø Kommunes hjemmeside sammen med
miljøgodkendelsen. http://www.laesoe.dk/borger/natur-og-miljoe/skydebanen
Læsø Kommune har påtaget sig at koordinere offentliggørelsen af sæsonplanerne for
de 2 brugere af banen. På baggrund af, at det har været vanskeligt for brugerne de
tidligere år, at dokumentere den faktiske brug af banerne, jf. miljøgodkendelsens krav
om driftsjournaler (vilkår 15) foreslås det at brugerne fremover, når planen for den
kommende skydesæson sendes til Læsø Kommune også indsender kopi af
driftsjournalen for den faktiske brug af banerne for den afsluttede skydesæson.
Endvidere forslås, at Læsø Kommune og banens brugere fremtil næste tilsyn drøfter en
fremtidig procedure for journalføring og dokumentation af banernes brug.
Spildevand
Ingen processpildevand
Brugerbetaling
Miljøtilsynet afregnes efter det timeforbrug, som Frederikshavn Kommune anvender på
tilsyn og opfølgning.
Læsø Kommune vil efterfølgende opkræve gebyret udfra Frederikshavn Kommunes
opgørelse over forbrugt tid i forbindelse med forberedelse, gennemførelse,
afrapportering og eventuel opfølgning af miljøtilsynet.
Hvis anlægget i overvejende grad anvendes til ikke-erhvervsmæssige fritids og
idrætsaktiviteter kan skydebanen helt fritages for brugerbetaling.

Med venlig hilsen

Jesper Ø. Christensen
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